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  ...اسفندیار در شاهنامهبررسی ساختار تقابل رستم و چکیده 
تـرین  تردید از عـالی انگیزش در جذب مخاطبان متعدد، با عالیق و سالیق گوناگون، بیهاي شگفتداستان شورانگیز رستم و اسفندیار با قابلیت     

کمتـر در چـارچوبی نظـري،    شـان،  هـاي مـشابه، بـا وجـود ارزش واالي ادبـی     با این حال، این داستان و داستان   . شودهاي شاهنامه محسوب می   داستان
 منسجم به ماننـد تـار و پـودي در هـم     (Structure)با مطالعۀ عمیق و دقیق متن، ساختاري   . اندبرگرفته از علوم جدید، مورد نقد و بررسی قرار گرفته         

 از )(Structuralistesوران شک از گذر تحلیلـی متکـی بـر نظریـات سـاختار بـا         تشخیص این ساختار، بی   . شودتنیده در پس پشت داستان نمایان می      
هـاي درونـی و   توان قایل شد که بر قرینهبر اساس نظریۀ اخیر دو کارکرد اصلی براي متن می. پذیر استجمله نظریۀ تقابل دوگانۀ لوي استروس امکان    

ان داستان و طرفداران دو جبهـه اسـت،   کارکرد اول که بیشتر مربوط به گزارندگ. بیرونی دو شخصیت اصلی داستان، یعنی رستم و اسفندیار متکی است        
. پـردازد هایی که در پس این تقابل وجود دارد مـی هاي بیرونی محیط دو پهلوان متکی است به کارکرد فکري تعبیر شده و به اندیشه   و همچنین بر قرینه   

بـا بررسـی قـراین موجـود در داسـتان و در      . ه اسـت گردد، به کارکرد حماسی داستان تعبیـر شـد    هاي درونی دو پهلوان باز می     کارکرد دوم که به قرینه    
شویم که دلیل رخ دادن تراژدي مـرگ اسفندیار به عوامل درونی محرك این دو پهلوان در رویـارویی بـا یکـدیگر      چارچوب این دو کارکرد، متوجه می     

  .گردد و نه به عوامل بیرونی از جمله گشتاسب و جاماسپبر می

  .دیار، لوي استروس، فردوسی، تقابل دوگانه، کارکرد فکري، کارکرد حماسی رستم و اسفن:هاي کلیديواژه
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  مقدمه
اي هاي فارسی را به شیوهتوان داستانگیري از آن میهاي نوین نقد ادبی است که با بهرهساختار باوري از شیوه

ین معنـا کـه سـاختاري کـه      ها، چه کهنه و چه نو، ساختمندند، بـد        از این دیدگاه، تمامی داستان    . علمی بررسی کرد  
هاي شاهنامه، که به رغـم  از جمله بسیاري از داستان. داستان مطابق با آن شکل گرفته، در پشتشان قابل جستجوست      

  .کهنگی، ساختاري منسجم و واجد مختصات یک داستان را دارند
  :در برسی ساختاري باید به چند نکته توجه داشت

  استخراج اجزاي اثر-
 میان این اجزا کشف ارتباط -
  ).10، ص 1369گلدمن، ( نشان دادن داللتی که در کلیت اثر است -

از . هاي متعددي دست به کار نقد متن شـد      توان با ترفندها یا شیوه    اند، اما می  اینها خطوط کلی رویکرد به متن     
حث ساختار باوري اسـت  ترین مبااین شیوه از اساسی  . هاي دو گانه است   این میان، یکی بررسی اثر بر اساس تقابل       

  .که لوي استروس در مطالعات خود از آن سود جسته است
شناس بزرگ فرانسوي، معتقد به وجود نظامی نهایی است که پدیدارهاي فرهنگی بدان تعلـق دارنـد،      این مردم 

نـد، و  ها در دل آن جـاي دار    شود و تمام عناصر و اشکال فرهنگی و مناسبات درونی آن          ساختاري که دگرگون نمی   
وي در آثار متعددش همواره بر این نکته تأکیـد  . شودهاي ساختار باوري محسوب میاین یکی از مهمترین پیشنهاده  

در واقـع هـر   «: انـد هاي دیگري چون موسیقی از سرچشمۀ واحدي به نام زبـان جـدا شـده             دارد که اسطوره و نظام    
هـاي  عناصـر دیگـر و قاعـده      . شـود ارایـه مـی   )  زبـان  به مثابه (اسطوره همچون گفتاریست که درون نظامی نمادین        

تواند دستور یک زبـان    شناس می انـد، اما تجـربه نشـان داده است که یک زبان        مناسـبات درونـی این نظام ناشناخته    
این راز دشواري پژوهش در اساطیر است کـه مـا      . را از راه پژوهش در مجموعۀ بسیار کوچکی از جمالت بشناسد          

، 1382احمـدي،  (» ها آشنا نیـستیم شناسیم اما در جهان اسطوره با منطق تقابل  را در فرهنگ خــود می     تقابل عناصر 
منطق، و یافتن معنا در پـشت هـر   توان یافتن هر چیز به ظاهر بیاساس کار لوي استروس را در واقع می  ). 178ص  

روبـر  (» ا را در امـر مـبهم جـستجو کـرد    کلیدیست که در پس آن باید معن       امر آشکار تنها پوشش و    «. گزاره دانست 
  ).20، ص 2001دولیژ، 

ایـن  . تقابل رستم و اسفندیار که همیشه از آن با قید جنگ یاد شده، چیزي فراتر از یک نزاع یـا جنـگ اسـت       
 در طـول تـاریخ بـه      1هاي فکري گزارندگان داسـتان    هاي درونی دو پهلوان و نیز کشمکش      تقابل با وجود کشمکش   

هـایی چنـد   رسد با تحلیل ساختاري آن بتوان بـه پرسـش  و پیچیده دست یافته است که به نظـر می   ساختی منسجم   
هاي هاي داستان است و با شاخ و برگ گرفتن داستان در دوره هایی که اغلب ناشی از پیچیدگی     پاسخ گفت، پرسش  

روایات دینی و ملی کامالً متفاوت این که چرا چهرة گشتاسب در . اندمختلف نقاط مبهم فراوانی در متن پدید آورده
خـوان نـسبت داده     چرا اسفندیار تنها شاهزاده در شاهنامه است که به او خصوصیات پهلوانی از جمله هفـت               . است

هاي دیگر در شاهنامه، سخنی از رویین تنـی اسفندیار نیست؟ و سرانجام اینکـه           شده است؟ چرا در نبردها و جنگ      
  شود و اصوالً این گزینۀ شگفت از کجا آمده است؟نوشتی شوم میچرا کشندة اسفندیار دچار سر

                                                        
-تحول و بعضاً تحریف در اصل می اساطیر عموماً به دلیل غیر مکتوب بودن، در طول تاریخ از سوي راویان متعدد، دستخوش تغییر و -1

 .داستان رستم و اسفندیار نیز از این قاعده بر کنار نبوده و با توجه به سلیقۀ گزارندگان مختلف دچار تغییراتی شده است. شوند
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  )structuralisme (2نظریۀ ساختار باوري. 1
-اي مؤثر در ادبیات میشناسی ساختار باوري را نظریهنظران در ادبیات و زباندر دهۀ اخیر، بسیاري از صاحب

ژان پیاژه ساختار بـاوري را روش تحقیـق و   .  استادموند لیچ، ساختار باوري را نحوة بررسی ساخت دانسته «. دانند
 ).143، ص 1381آزاد برمکی، (» داندبررسی ساخت می

هاي نظران، میزان تعلق خاطر آنان به حوزههاي فکري صاحباختالف در تعریف ساختار باوري ناشی از زمینه
  .باشدگوناگون علمی و نوع تلقی ایشان از ساخت می

  :تار باوري عبارتند ازهاي ساخمهمترین ویژگی
-انسانی را در بـر مـی  - ساختار باوري در اولین مرحله به عنوان روشی مطرح است که هر پدیدة اجتماعی       -1
  .گیرد

  . روش ساختارباوري تأکید بسیاري بر کل در برابر اجزا دارد-2
چیدة روابطـی   هدف اساسی روش ساختی تالشی است براي مطالعۀ نه فقط اجزاي مجموعه بلکه شبکۀ پی      -3

  .سازدکه واحدهاي آن را به یکدیگر مرتبط می
کنـد، در  ها را مطالعـه مـی  رسد که ساختار باوري صرفاً ساخت سطحی و ظاهري پدیده در ابتدا به نظر می  -4

هاي ساختی، به سطوح متفاوت ساختی با در نظر گـرفتن سـاختار دیگـر          صورتی که مطالعۀ ساختار باوري از جنبه      
  .توجه داردها پدیده

 در مطالعه ساختی توجه به مطالعۀ روابط در شرایط، بدون توجه به روابط در گذر زمـان اسـت از ایـن رو          -5
  ).144، ص 1381آزاد برمکی، (» اي غیر تاریخی استگرایی ترجیحاً نظریهساخت

ران گفته اسـت  وي در مورد اهمیت کار این پژوهشگ. ترین ساختار باوران لوي استروس استیکی از معروف  
). 182، ص 1378شمیـسا،  (» گویندکوشند تا عناصر الیتغیر یعنی قوانین ثابت را بیابند، همان که ساخت می     می«که  

  :ساخت از نظر استروس داراي خصوصیات چندي است
  .همچون منظومه یا دستگاهی است که دگرگونی هر جزء آن مایۀ دگرگونی دیگر اجزا می شود: الف
  .هاي فراوان دیگري از نوع خود درآیدتواند به صورت نمونهمیهر ساختی : ب
بینی کرد که اگر در یک یا چند عنصر از عناصر ساخت تغییراتی پدیـد   توان پیش در پرتو خاصیت فوق می    : ج

  ).154، ص 1381آزاد برمکی، (» آید، تمامی ساخت چه واکنشی نشان خواهد داد
بـه  . و خودآگاه جوامع است   ) infrastructure(هاي زیر بنایی    ختهدف استروس در واقع دست یافتن به سا       

) superstructure(تواند در سطوح مختلف وجود داشته باشد، ولی الگوهاي سـطحی  اعتقاد وي الگوي ساختی می 
 شایان ذکـر ایـن اسـت کـه     ۀ نکت.کنندتري را که در سطح آگاهی جمعی قرار دارند از نظر پنهان می         الگوهاي عمیق 

-اند، همواره موضوع مهم و جالـب بررسـی  مانی که به خط دست نیافته بودهدویژه نزد مره  اي، ب هاي اسطوره ستاندا
توانـستند بـه   مـی ها تنها در صـورتی   این داستان ،رشت سنن شفاهی  ـر س ـرا که بناب  ـ چ ست،وده ا ـاري ب ـهاي ساخت 

تا آنجا کـه ممکـن اسـت     « به این منظور که،دندش که از جهاتی ساده و از جهاتی دیگر غنی می         خاطر سپرده شوند  
 شـفاهی انـسان   ۀدر واقع حافظـ . ا عمل کندـهها و شباهتساختاري منظم تولید شود، ساختاري که بر اساس تقابل      

  ).16، ص 1991، مارسل هناف (»(...) دهد ترین ساختار سوق میرديـن و کاربـریـتداستان را به سمت ساده
                                                        

 آشـوري در  هـاي داریـوش  اما نگارندگان این مقاله با استناد بـه گفتـه  .  در ترجمان این مفهوم اغلب ساختارگرایی پیشنهاد شده است        -2
چرا که اساساً موضوع عبارت است از باور داشتن به وجود ساختاري در پس . ترندبا معادل ساختار باوري موافق   بازاندیشی زبان فارسی    

-رسد اگر نگـوییم بـی  گوید، گرایش داشتن به ساختار چندان مناسب به نظر نمی     و چنان که آشوري می    . پشت سایر پدیدارهاي فرهنگی   
 .نماید گرایی میتر ازعقلتر و دقیق مناسبRationalismeچنان که عقل باوري در برابر معناست، هم
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  :3نظریۀ تقابل. 2
هایی چون نـزاع، کـشمکش، انحـراف، تـضاد،     پذیر نیست، زیرا معادل عریف اصطالح تقابل به سادگی امکان     ت

زیمل تقابل در گروه اجتمـاعی و کـل جامعـه را ناشـی از     «. اندتزاحم، دوگانگی و دشمنی در برابر آن پیشنهاد شده    
یـابی بـه   هـا در جهـت دسـت   واع دوگانگیتقابل براي حل و رفع ان. داندنفرت، حسد و رشک، نیاز و مطلوبیت می     

  ).89-85، صص 1381آزاد برمکی، (» وحدت طراحی شده است
گیرد و در واقع بنیان این نظریه ترین مفاهیمی که در نظریه ساخت باوري مورد استفاده قرار می یکی از اساسی  

تار باوران، اساساً تفکر انسانی براین مبنـا  بر آن استوار است، منطق دوگانه یا تقابل دوگانه نام دارد، زیرا به نظر ساخ      
 از نظر ...سیاه،/روز، سفید/شب: در طبیعت هم وضع به همین گونه است   ... زیبا،/خوب، زشت /بد: شکل گرفته است  

  :او
خـوراکی  . (...) بدیاهاي دوگانه به نوعی انسجام دست می نظام تقابلها و عمدتاًاندیشه در ساختار نظام تقابل   «
بـه بیـان   . توان نام بردها بسیار میاین دست تقابل خوراکی، باال با پایین، پخته با خام، طبیعت با فرهنگ و از           با غیر   

هاي موجود در آن و به ویژه دو به دو در هاست، نشانه نظامی از نشانهۀآنجا که فرهنگ همچو زبان، به مثاب      دیگر، از 
 تالش محقق باید بررسی این موضوع باشـد کـه چگونـه ایـن         ةن عمد سابدین. (...) گیرندتقابل با یکدیگر قرار می    

ها در  اسطورهۀتوان به مطالعبه عنوان مثالی مشهور، می. سازنددهند و در نهایت معنایی میها نظامی تشکیل میتقابل
تر یعنی تقابل عام بیانگر تقابلی بسیار ،تواند به ضرس قاطع آشپزي اشاره کرد که چگونه تقابل پخته و خام می       ۀزمین

  ).48، ص 2001روبر دولیژ، (» میان فرهنگ و طبیعت باشد
رسد که بـراي پرداخـت یـک      مان دوتایی است، به نظر می     از آنجا که عقل سلیم    «: گیردهمچنین وي نتیجه می   

بـه سـخن   . ها به دو نـیم دیگـر  ترین و کار آمدترین راه تقسیم آن به دو نیم است، سپس هر یک از نیمه   تجربه ساده 
خـسروي   (4»آري یـا خیـر  : آرایش مجدد هر سؤال به نحوي که فقط دو پاسـخ ممکـن بـرایش بـاقی بمانـد          : دیگر

  ).14، ص 1374، )مترجم(

  بحث و بررسی

   تقابل رستم و اسفندیار-3
ـ          ه با توجه به ساختار پیچیدة داستان رستم و اسفندیار و بر اساس نظریات باال، دو کارکرد عمـده در داسـتان ب

ابتـدا  : گـردد این دو کارکرد به دو مهم در داستان بر مـی . پردازیمخورد که در تحلیلی ساختاري به آنها می      چشم می 
اندیشۀ گزارندگان داستان وطرفداران دو پهلوان، و دیگري، ویژگی هاي دو پهلوان که موجب درگیري و پیامـدهاي        

قابل است، کارکرد فکري و کارکرد دوم را کـه بیـشتر بـه درون    ما کارکرد اول را که بیرون از ت . شودناشی از آن می   
  .ایمتقابل تکیه دارد، کارکرد حماسی داستان نام نهاده

   کارکرد فکري داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ ساختی-3-1
ـ           شۀ تقابل رستم واسفندیار نه تقابل دو شخصیت در یک زمان یا تاریخ خاص و مشخص، بلکه تقابـل دو اندی

-این دو پهلوان هر کدام در یک جبهه قرار گرفتـه . هاي مختلف تاریخ و حماسه استها در دوره دار بین انسان  ریشه
انـد، ویژگـی   اند و به مقتضاي حال هر جا که الزم دیـده آرایی کردهاند، طرفداران هریک از آنان پشت سرشان صف  

                                                        
3- principe de réciprocité 

این جانور به مدد ساختار بدنی . کندهاي آري و خیر او به طبیعت استناد می استروس براي تبیین این نظر، به داستان کفچه ماهی و پاسخ-4
به این صورت که با نشان دادن سطح پهن انـدام خـود، دشـمن را    . گیردو حملۀ دشمن دو موضع متفاوت میخاصش، در موقعیت خطر  

  .کنداش را دفع میگیرد و حملهاي در برابر دشمن قرار میکند و در لحظۀ آخر با چرخشی نود درجه به صورت تیغهجلب می
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  :پردازیمه اختصار به نقل موارد قابل توجه میاند، که ما بجدیدي براي پهلوان محبوب خود قایل شده
انـد ودر  اي از زندگی خود از سوي پدر طرد شـده  زال، پدر رستم و گشتاسپ، پدر اسفندیار هر کدام در دوره          

مهـري  زال به خاطر موي سپیدش در کـودکی مـورد بـی   . انداي دیگر مقبول دو نیروي مافوق طبیعی واقع شده     دوره
سان او در تمام طول بدین. پـروردشود اما سیمـرغ او را یافته و مـییرد و در کوهستان رها میگپدرش سام قرار می 

طلبی و در خواست زود هنگام تاج از سوي دیگر،گشتاسپ نیز به خاطر جاه. گیردزندگی از حمایت سیمرغ بهره می
امـا او نیـز ایـن افتخـار را     . شودناهنده میو تخت پدرش، لهراسب، از دربار رانده و به دشمن دیرینۀ ایرانیان، روم پ  
نکتۀ قابل تـوجه ایـن است که سیمــرغ  . داشته که زرتشت در زمان پادشاهی او ظهور کند و همواره حامی او باشد  

سیمرغ تنها هنگام زاده شدن رستم به کمـک      . یابندتر می پر رنگ  و زرتشت در رویارویی رستم و اسفنـدیار نمودي       
از دیگر سو . گردد مییابیم تا وقتی که دیگر بار رستم با بن بستی سخت مواجهو دیگر اثري از او نمیاو شتافته بود 

یـابیم، آن هـم از جانـب    هیچ کجا سخن از رویین تنی اسفندیار نیست مگر در برخورد با رستم که او را رویینه مـی  
طبیعی، در برابر رویین تنی اسـفندیار از سـوي   رسد که سیمرغ به عنوان قدرتی ما فوق  اینگونه به نظر می    5.زرتشت

  .طرفداران رستم در اسطوره وارد شده باشد
دارد، نسب این دو پهلوان به پادشـاهانی  هاي موجود در داستان بر میي که پرده از قرینه  دیگر مورد قابل توجه  

  نیـز ابـه، مـادر رسـتم بـه زال    طریقۀ عاشق شدن رود. می گردد غیر ایرانی است که از ویژگی ممتاز پدرانشان ناشی 
چیزي شبیه دلباختگی کتایون، مادر اسفندیار به گشتاسپ است که این دلبـاختگی پیامـد واحـدي بـراي کتـایون و                 

زال در حالی عاشق رودابه، دختر   .رودابه به همراه دارد، که همان خشم و غضب از جانب پدر، نسبت به آنان است               
آنجا که رستم خطاب بـه اسـفندیار   .  ضحاك غیر ایرانی، تردیدي وجود نداردشود که در نسبش بهمهراب کابلی می  

  :گویدمی
ــود       بــدو کــشور هنــد شــاداب بــود     ــراب ب ــادرم دخــت مه ــر      همــان م ــرآورده سـ ــی بـ ــاهان گیتـ ــدر        زشـ ــنجم پ ــودیش پ ــه ضــحاك ب     ک

  661 ـ 66ب  
  :کنداگر چه او از آن با افتخار یاد می

ــت   ــد ز راس ــردن نپیچ ــد گ   خردمن
 

ــ   ــت؟  ن ــامورتر کراس ــن ن     ژادي ازی
  662ب               

  .اما هر چه باشد رودابه از نژادي غیر ایرانی است
هاي او در آن دیار هم به اندازة کافی ابیـات و شـواهد در    در انتساب گشتاسپ به قیصر روم و داستان پهلوانی        

  .گرددر ایرانی باز میبر این اساس نسبت مادري هر دو پهلوان به پادشاهانی غی.  وجود داردشاهنامه
اسفندیار از جانب چـشمانش، و  . بازنددارند که از همان سو جان می» آسیب جاي«هر کدام از دو پهلوان یک       

» آسیب جاي«درست است که رستم با پی بردن به      . پذیر است آسیب) 82، ص   1370کزازي،  (» نام«رستم از جانب    
اي شگفت روبه روست، آنجا کـه هنگـام مـداواي جراحـاتش از زبـان       هکشد، اما خود نیز با گزین     اسفندیار او را می   

  :شنودسیمرغ می
  1277ب 

                                                        
، اي بـر رسـتم و اسـفندیار    مقدمه،144 – 142د علی اسالمی ندوشن، صص      ، محم هاداستان داستان .  دربارة رویین تنی اسفندیار نک     -5

  380 ـ 378 محمد معین، صص  مزدیسنا و ادب پارسی،،24شاهرخ مسکوب، ص 

  بریــــزد، ورا بــــشکرد روزگــــار  
 

  که هرکس که او خونِ اسـفندیار       
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به راستی این گزینه از کجا آمده است؟ آیا بـراي تـوازن دو طـرف        . بنابراین، رستم نیز از مرگ نخواهد رست      
ده است؟ آیا براي آن نیست که هیچ کدام از دو پهلـوان بـر دیگـري برتـري نداشـته                 دعوي در حماسه گنجانده نش    

  باشد؟
این دو تا قبل از حضور رستم . افول قدرت زال و گشتاسپ نیز پس از ظهور رستم و اسفندیار محسوس است  

 سرزمین دشمن رفتـه، بـه   اي که زال با افرادي اندك به      منازع مطرح بودند، به گونه    و اسفندیار، به عنوان پهلوانان بی     
اما به محض روي کـار آمـدن   . کشدپردازد و قیصر روم با تکیه بر زورِ بازوي گشتاسپ به ایران لشکر می            شکار می 

رسـد کـه گـشتاسپ از مقابـل     حتی کار به جایی می    . بینیم و نه از گشتاسپ    رستم و اسفندیار نه از زال رشادتی می       
  .شودامان اسفندیار میگریزد و دست به دارجاسپ تورانی می

-در مطالعۀ وقایع گذشته بر این دو، قراین بیشتر و پیچیده. شوندقراین مذکور به اطرافیان دو پهلوان مربوط می
اسفندیار در هفت خوان خویش، براي نجات خواهران در کسوت بازرگانان وارد رویـین دژ  . تري قابل جستجوست  

شود که در لباس تاجران نمک وارد دژ تسخیر تی الحاقی دربارة رستم دیده میاز دیگر سو، در شاهنامه، ابیا  . شودمی
ی دیگر رستم براي نجات بیژن با همین ترفند وارد خاك         یدر جا . کندشود و آن را تصرف می     می» سپندکوه  «ناپذیر  

ا این ابیـات الحـاقی را   آی. در جزئیات بیشتر شبیه به فتح رویین دژ است        » کوه سپند «شود، که البته تسخیر     توران می 
اند؟ آیا مخاطبان هوشیار داستان رستم و اسفندیار این بار هم براي هاي بعد بر آن نیفزودهگزارندگان داستان در دوره 

 اند؟ توازن دو پهلوان دست به این کار نزده
رسـتم در داسـتان   رسد که هفت خان پهلوانی اسفندیار، براي مقابله با هفت خان به نظر می   از سویی، اینچنین  

با دقت در جزئیات این دو، بیشتر متوجه تقارن موجود میـان         ).176، ص   1343 کریستین سن، (گنجانده شده است    
 .شویمآنها می

  : مقایسۀ ساختاري هفت خان رستم و اسفندیار-3-1-1

ــک با  یــ
اجمالی نظــــر 
ــه دو  ــت بـ هفـ
ــه خــــان  متوج
شگفت قـــراین 

ــالبی و  ج
ــی شـــویم -مــ

کــــدام که هـر   
ــل  تأمــــل قابــ
مواجهه . اســت 

شود و یابان و خشکی میرستم پس از گذر از اولین خان، گرفتار ب       . با شرایط سخت جوي، یکی از این موارد است        
. گویـد  یابد و در پایان خـدا را سـپاس مـی   دارد و در نهایت نومیدي نجات می    از شدت تشنگی دست به دعا بر می       

شود ولی این بار سرماي شدید است که سد راه شاهزادة پهلوان  همین وضعیت در خان ششم گریبانگیر اسفندیار می
  .آوردگذرد و پس از آن شکر و سپاس خدا را به جا می میگردد و او نیز با دعا از این مرحلهمی

دهد که پس از گم کردن راه   مورد دیگر برخورد با تاریکی است، این مورد براي رستم در خان پنجم روي می              
اسفندیار نیز در خان آخر در تاریکی در حالیکه گرگسار به او وعدة بیابان داده، . یابدو سرگردانی سرانجام نجات می

  :هفت خان رستم  :هفت خان اسفندیار

 )توسط رخش (  کشتن شیر -1  کشتن گرگان شاخدار-1
   گذر از بیابان و تحمل تشنگی -2  کشتن شیران پر خاشگر  -2
   کشتن اژدها-3   کشتن اژدها-3
   کشتن زن جادو-4   کشتن زن جادو-4
   گذر از سرزمین تاریک و غلبه بر اوالد-5   کشتن سیمرغ با استفاده از گردونه-5
   کشتن ارژنگ دیو-6   گذر از سرما و تحمل سردي-6
ــا درروبـــه رو شـــدن -7 ــاریکی  بـ ــا در تـ یـ

  .ین دژ و نجات خواهرانیشب،رسیدن به رو
   کشتن دیو سپید و نجات کیکاوس-7
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  .رهدشود که سپاه با تیزبینی و هوشیاري اسفندیار از خطر میبا دریا مواجه می
در خان سوم، دو پهلـوان  . خوردسازي جالبی در خان سوم و چهارم هر دو پهلوان به چشم میشباهت و قرینه 
در . آورنداز پا در میدر خان چهارم به شکلی بسیار همانند با زن جادو مواجه شده، او را            . کنندبا اژدها برخورد می   

شـود  جمع این دو هفت می. این در حالی است که عدد سه مذکر است  . اي عدد چهار مؤنث است    باورهاي اسطوره 
هاي سوم و چهارم شرایط یکـسانی دارنـد، و ایـن        با این احتساب هر دو پهلوان در خان       . و هفت عدد کاملی است    

  .شودکرار نمییکسانی و همانندي در هیچ یک از مراحل دیگر ت
این . کند، نبرد اسفندیار با سیمرغ و از پاي درآوردن آن در خان پنجم است      نکتۀ دیگري که توجه را جلب می      

برخی از مفسران، . نمایانداسفندیار را به او می» آسیب جاي«در حالی است که سیمرغ حامی وپشتیبان رستم است و 
-اند، تا هالك او به دست اسفندیار توجیه از نوع خبیث آن دانستهسیمرغی را که به دست اسفندیار کشته شده است    

  :شنویماما حقیقت همان چیزي است که از زبان خود سیمرغ می. پذیر باشد

ــاه   ــردش تب ــشیر ک ــتان و شم ــه دس     که آن جفت من مرغ با دسـتگاه             ب
  1279 – 6/25ح 

این پرنده، موجودي مقدس و قابل احترام است و پذیر باشد، از این روست که اینکه گفتیم کار اسفندیار توجیه
براي این کـار  . رسداي که خود نیز مقدس است، کمی عجیب به نظر میکشتن آن، در خان پنجم، به دست شاهزاده     

اول آنکه کشتن سیمرغ از آن رو در هفت خان اسفندیار گنجانده شده است کـه نـشان دادن                : توان آورد دو دلیل می  
گیـرد و دیگـر آن کـه،    دیار از سوي سیمرغ به منزلۀ انتقامی باشد که از کشندة جفت خـود مـی               اسفن» آسیب جاي «

طرفداران اسفندیار این نکتۀ ضمنی را به مخاطبان گوشزد کنند که رستم یا سیمرغ، به تنهایی از عهدة اسـفندیار بـر       
ر این میـان طرفـداران رسـتم هـم بیکـار         د. آورندآیند بلکه این دو با کمک یکدیگر، اسفندیار را از پاي در می            نمی

، بـه هـوش   پـشوتن کند تا جایی که با گالب بـرادرش،  در خان سوم، نفس اژدها اسفندیار را بیهوش می : اندننشسته
آنـان در واقـع   . پـذیري اسـفندیار در برابـر رسـتم    اي باشد براي شکـست  رسد این قسمت مقدمه   آید، به نظر می   می

. طلسم رویین تنی اسفندیار شکستنی است. ندیار به رغم رویین تنی از مرگ گریزي ندارداند بگویند که اسف   خواسته
. شـود با اینکه در هفت خان سخنی از رویین تنی اسفندیار نیست، اما مقدمه چینی براي مرگ او از اینجا آغاز مــی            

  .ي اول و دوم استهاکمک پشـوتن به اسفندیار در این خان نیز چیزي مانند کمک رخش به رستم در خان

برخـورد   انـد، چگـونگی  دهد هواخواهان اسفندیار در صدد برتري دادن او بر رسـتم         نکتۀ دیگري که نشان می    
ترین مرحله، یعنی در یک قـدمی رویـین دژ بـه او دروغ    گرگسار در حساس. گرگسار، راهنماي اسفندیار، با اوست    

این در حالی . رهدگوید، ولی اسفندیار به رغم تاریکی هوا، با تیزبینی و هوشیاري از خطر غرق شدن در دریا می می
اگر از جنـگ وي بـا   «. است که رستم در گذراندن مراحل هفت خان بیشتر متکی به شانس و اقبال نیک خود است            

  ).1001-1000، صص 1368سرامی، (» بینیم میها، رستم را نیازمند یاري تقدیرارژنگ دیو بگذریم، در همۀ خان
-به گونه. پوشدها، چون مواقعِ عادي، از خوردن و خوابیدن چشم نمیاز سوي دیگر، رستم طی گذراندن خان    

شود که  او موجب دردسر و حتی به خطر افتادن جان او مییاداي که در دو مرحله از مراحل هفت گانه، خوابیدن ز        
اما اسفندیار در تمام مراحل، انسانی خردمند و هوشیار اسـت کـه هـواي نفـس       . رهد آنها می  البته به یاري رخش از    

  .را در فرمان خویش دارد) خوردن و خوابیدن(
. شـویم بنابراین با این قراین که در ساخت و پرداخت داستان آمده است، متوجه دو اندیشۀ مقابل یکدیگر می                 

Archive of SID 

www.SID.ir



گـردد بـه   بخـشی از آن هـم بـر مـی        . شـود  دو طرف تقابـل مـی      6هاي دینی این دو اندیشه البته بیشتر شامل اندیشه      
اند و در قالب طرفـداران رسـتم و هـواداران         طرفدارانی که ناخودآگاه به یکی از دو طرف درگیري تمایل نشان داده           

-الً منطبق نشان میاي کامنمودار زیر این تقابل را به صورت قرینه. انداسفندیار، افکار خود را در داستان به کار بسته
  :دهد

                                                        
البته این نظر نگارندگان مقاله . اندشده، در حالی که به رستم نسبت بددینی داده محسوب می ) دین یاوران ( اسفنـدیار از زمرة به دینان       -6
 .یست، زیرا رستم نیز آیین زرتشتی داشته است اگر چه چندان به آن پایبند نبودهن
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  7)1(نمودار شماره 

دو سـوي تقابـل از آغـاز تـا     . به هر حال، هیچ کدام از طرفین تقابل در این ساختار بر دیگـري برتـري نـدارد    
اگر چه رستم اسفندیار را . دماننهاي مکرر همچنان متعادل می   سرانجام چون دو کفۀ ترازو به رغم باال و پایین رفتن          

تر است، او نتوانـسته  تر و عمیقتوان گفت که شکست رستم سنگین     حتی می . ز پیروز میدان نیست   گما هر کشد، ا     می
تـوان ایـن   می. شودطلبی اسفندیار را فرو نشاند و در نهایت خود نیز به سرنوشت او دچار می          شور و هیجان قدرت   

تنها خودِ او را بلکه یل سیـستان را نیـز در   کن است که نه   قدرت طلبی اسفندیار چونان توفانی بنیان     : گونه گفت که  
به عبارت دیگر در بررسی ساختاري داستان، علت پیدایی تراژدي را باید درون شخصیت این دو پهلـوان               . نورددمی

  .شودموضوعی که در بررسی کارکرد حماسی داستان آشکار می. جستجو کرد و نه در اندیشۀ گزارندگان داستان

  :داستان رستم و اسفندیار بر اساس تقابل دوگانۀ استروسـ کارکرد حماسی 2ـ 3
تر اسطوره، آن را تا تر و عملیاو براي مطالعۀ دقیق«. گرایان استترین ساختچنانکه آمد، استروس از معروف

-او در این سطح نیز دست به تقـسیم ). 71، ص 1376، )مترجم(خسروي (» دهد تقلیل می8هاي منطقیسطح تقابل «

                                                        
   . گرفته شده است55 مهرداد بهار، صادیان آسیایی  این الگو از کتاب-7

8- opposition logique 
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سـازد تـا بکوشـیم    اسطوره شکلی از زبان است و زبان ما را آمـاده مـی  «به اعتقاد وي، . زندتري می ي جزئی هابندي
ها یـا سـاختارهاي دوگانـه بـر     که در ذات خود یکپارچه است با تحلیل دیالکتیک، دو شاخگی  را  خودمان و دنیایی    

  ).15، ص 1376، )مترجم(خسروي (» ها  بشناسیمروي داده
-شود، و این دو هستند که تمام تصمیمم و اسفندیار، تقابل این دو، در نهایت به خودشان ختم می   در نبرد رست  

با دقت . اند در حالی که همۀ اطرافیان خواهان ترك منازعه،زنندگیرند و سرنوشت تقابل را نیز خود رقم میها را می
اند که دیگـر  هاي کوچکتري بل تجزیه به جفت   شویم که این دو قا    به آن متوجه می    در جزئیات داستان و نگرشی نو     

  .آري، خیر: اجزایی که هر کدام دو پاسخ بیشتر ندارند. قابل تجزیه شدن نیستند
ها هر بر این پاره. انداز این دیدگاه، رستم از یک سو و اسفندیار از سوي دیگر، هر کدام به دو پاره قابل تقسیم 

هایی  قرینه. ایمرا برگزیده» تن«و » سر«هـاي ینی که در داستان وجود دارد، نام      ما با توجه به قرا    . توان گذارد نامی می 
. دهد، قابـل جـستجوست  اند، در دو نبردي که بین دو پهلوان رخ می  ها وا داشته  که در داستان ما را به این نامگذاري       

حمالت به جانب سر طـرف مقابـل   ولی در نبرد دوم اولین . برنددر نبرد اول هر دو پهلوان به تن یکدیگر حمله می   
گذاري قراردادي است و هر نام دیگري را با توجه به شواهد و قراین دیگر در داسـتان   البته این نام  . گیردصورت می 

براي تحلیل . رسنداجزاي داستان به نظر می ناپذیرترین ترین و تجزیهدر هر صورت این اجزا ساده. توان برگزید می
» رستم سـر  «:ید این دو شخصیت را در برابر هم نهاد و به بررسی روابط آنها با یکدیگر پرداخت      بندي، با این تقسیم 

آن بخش از وجود اوست که دین بهی را ـ ولو تنها در اصول ـ پذیرفته است و ستایشگر اسفندیار است، چرا که او   
  :یابدرا جوانی بهدین و پهلوانی خوشنام می

ــه     بــدین تــازه رویــی نگردیــدمی    ــدمی  ک ــر دی ــیاوش اگ    روي س
ــیاوخش را      مــران تاجــدار جهــان بخــش را     ــز س ــی ج ــد هم ــدر     نمان ــازد پـ ــرت بنـ ــاال و فـ ــه بـ ــاد       بـــاددل بدســـگاالن بـــه دو نـــیم    دژم گردد آنکـس کـه بـا تـو نبـرد             بجویـد سـرش انـدر آیـد بـه گــرد         خنک شهر ایـران کـه تخـت تـورا             پرســـتند بیـــدار بخـــت تـــورا       خنک شاه کو چـون تـو دارد پـسر           بـ ــربیم ب ــو پ ــمنان از ت ــه دش ــو       هم ــو ن ــر ت ــیه ب ــبان س ــادروزش     همــه ســاله تخــت تــو پیــروز بــاد     ب

  479 -  473ب 

هاي پهلوانی و البته دین بهی، و هر آنچه به تمام آرمان» آري«: همراه است» آري«این قسمت از وجود رستم با  
ي هر نامی اها را تحت لو آزاده بوده است؛ او این ویژگیکه با آزادي و آزادگی همراه است، چرا که او آزاد زیسته و    

  .ستایدمی
او بنـد را بـا ننـگ    . شود دست به بند دهـد نیز آن بخش از وجود رستم است که هرگز راضی نمی   » رستم تن «

  .به پذیرش بند و ننگ» خیر«. است» خیر«بیند، بنابراین پاسخ او همراه می
  :گوید میآن بخش از وجود اوست که» رستم تن«

ــنم    ــان ک ــش ج ــو رام ــدار ت ــه دی   زمن هرچه خـواهی تـو فرمـان کـنم             ب
ــود   ــساري بـ ــود شرمـ ــستی بـ ــدکس       که روشن روانم براین اسـت و بـس             مگــر بنــد کــز بنــد عــاري بــود         شکـ ــا بنـ ــده بـ ــرا زنـ ــد مـ ــدگران     نبینـ ــه بنــ ــایم بــ ــد پــ     زتـــو بـــیش بودنـــد گنـــدآوران       نکردنــ
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او . اسـت  »قـدرت طلبـی  «و » دیـن پـروري  «ندیار است که پر از باد  وجود اسف زاما آن بخش ا   » اسفندیار سر «
همان بخش از وجود اوست که » اسفندیار سر«. ناپذیري از دیگران، حتی از سوي رستم است    مخالف هرگونه فرمان  
  :گویددر پاسخ به رستم می

ــان   ــکار و نهـــ ــیچم روان آشـــ   نپـــ
 

ــان    ــاه جه ــان ش ــیکن زفرم   ول
ــهریار        بــه زابــل نفرمــود مــا را درنــگ    نـــه بـــا نامـــداران ایـــن بـــوم جنـــگ  ــد ش ــان ده ــه فرم ــر آن رو ک     درنـگ توخود بند بر پاي نه بـی          نباشــــد زبنـــــد شهنــــشاه ننـــــگ      تو آن کن که بر یابی از روزگار           ب

  498 -  495ب 

هاي پهلوانی رستم را بـه  طلبی و یا از روي تعصب خشک و کورکورانه، آرمان        یا از روي قدرت   » اسفندیارسر«
  .به هر آنچه که رستم آنها را عمري پاس داشته است» خیر«. است» خیر«گیرد، و در مجموع پاسخ او یمهیچ 

آن بخش از وجود اسفندیار است که با پذیرش دین بهی، با تمام وجـود سـر در   » اسفندیار تن«از طرف دیگر   
او در حقیقت آن . گر رستم استاو به واسطۀ این بخش از وجود خود تا حدودي ستایش. گرو ترویج آن نهاده است  
  :گویدهمان است که می» اسفندیار تن«. ستاید که با خود او اشتراکاتی داردجنبه از وجود رستم را می

ــن روان   ــاد و روشــ ــدم ورا شــ ــه دیــ   کــ
 

ــو را       یـزدان سـپاس اي جهـان پهلـوان          به ــودن تــ ــاك بــ ــان خــ ــالن جهــ ــو را      یــ ــتودن تـ ــد سـ ــزاوار باشـ ــر با      سـ ــه بـ ــد کـ ــاخ بینـ ــی شـ ــدش یکـ ــار        خنک آن که او را بود چون تو پشت        !بـــــود ایمـــــن از روزگـــــار درشـــــت     خنک آن که چون تو پـسر باشـدش          !شـ ــو را یادگــ ــد تــ ــی بمانــ ــه گیتــ     بدیــدم تــو را یـــادم آمــد زریـــر       ســــپهدار اســــب افکــــن و نــــره شــــیر    خنــک زال ، کــش بگــذرد روزگــار    بــ
  487 – 482ب 

او به خـاطر اینکـه   . تواند همین امر باشدعوض رویین تنی او نیز میپذیري او از ناحیه سر و در        توجیه آسیب 
-اي از خودبینـی، تعصب و قــدرت ناپذیر است ولی چـون پرده  داراي تنی آسیب   ،در اختیار زرتشت و دین اوست     

  .پذیر است، از ناحیۀ چشم آسیبهطلبی چشمانش را پوشاند
توان در نظـر گرفـت   ، دو گونه برخورد و تقابل اجزاء را میدهددر دو نبـردي که میان این دو پهلـوان رخ می         

نمـودار  . تقابل اول با شکست رستم همراه اسـت    . شودکه کارکرد داستان و در نهایت نتیجۀ تراژدي از آن ناشی می           
  : کندزیر الگوي ساختاري این تقابل را تبیین می
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  )2(نمودار شمارة 

رسـد، یعنـی   تنها به یک گـره گـاه مـی      . رسد اول، با وجود تضادهاي آشکار، داستان به اوج خود نمی          در نبرد 
کـه پاسـخ   » رستم سـر «در این برخورد . شودزخمی شدن رستم تا لب مرگ، که آن هم به دست سیمرغ گشوده می     

گونه که گفتیم، چـون اسـفندیار بـا    برد، اما هماندارد، حمله می  » آري«که آن هم پاسخ     » اسفندیارتن«دارد، به   » آري«
  :افتددین بهی رویینه شده است، ضربات رستم به او کارگر نمی

 همی تاخت بر گردش اسفندیار   نیامد برو تیر رستم به کار
  1136ب 

» آري«پاسخـشان  » اسفندیار تـن «و » رستم سر   «علت اصلی این امر در تضاد نبودن این دو است، تا زمانی که              
رستم «و  » اسفندیار سر «به همین قیاس در برخورد      . دهدبنابراین تراژدي رخ نمی   . دیگر در تضاد نیستند   است، با یک  

هاي خـود در حقیقـت بـا یکـدیگر سـازگاري      اند، یعنی با توجه به آرمان    » خیر«نیز این دو بخش داراي پاسخ       » تن
  .دارند

به حدي نیستند که او را از پاي درآورند،    شود، اما این ضربات     اگر چه رستم تن ضربات سختی را متحمل می        
آن هم پیشنهاد دسـت  . انداین جراحات در حقیقت به نام او وارد آمده        . اندتنها جراحاتی بر می دارد که بسیار کاري       

  .یابدبه بند دادن رستم از سوي اسفندیار است که در قالب ضربات تیر خدنگ نمود می
اینجاست کـه ضـعف رسـتم در برابـر رویـین تنـی           . ستان همراه است  فرجام نبرد اول با حضور سیمرغ در دا       

هاي کـاري رسـتم و گریـز    اسفندیار که در پایان این مرحله با توجه به زخم . شوداسفندیار با این حضور جبران می     
ـ   . دهد تا دوباره در کار خود بیندیشد بیند به او فرصتی می    رخش کار را یکسره می     ت او که به هیچ وجـه فکـر دخال

یابد، به زعم خویش قسمتی از جوانمردي خود یا شاید بتوان گفـت خـامی    سیمرغ در معرکه، به ذهنش خطور نمی      
گذارد، همان کاري که سهراب بـه هنگـام نبـرد بـا     اش برخاسته، به نمایش میخود را که از غره شدن به رویین تنی  

العـادة  زده از نیروي فـوق  مغرور از پیروزي، اما شگفت   در فاصلۀ میان این دو نبرد، اسفندیار را       . دهدرستم انجام می  
بیند و مردد بـه  کند و فرجام کار را پوشیده و پر ابهام می       م که بر مردة فرزندان سوگواري می      بینیرستم، در حالی می   

  :نویسدپدر می

ــر    ــه ب ــد ب ــو آم ــاخ را ي ت ــه آن ش    ک
 

  پیــــامی فرســـــتاد نـــــزد پـــــدر 
ــاکري ســـاختی     ــتم همـــی چـ ــشتی     زرسـ ــو ک ــداختی  ت ــدر ان ــه آب ان ــوش       ب ــدین مکـ ــو در آز چنـ ــی تـ ــابوت نـــوش آذر و مهرنـــوش    ببینـ ــ      چوتـ ــد بـ ــه رانـ ــدانم چـ ــارر نـ     بــه چــرم انــدر اســت گــاو اســفندیار    و روزگـ
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  1197 ـ 1194ب 

گویی اسفندیار میان اجـراي فرمـان   . کوبداما شگفت اینجاست که خود با دیدن تابوت آن دو، باز بر درِ آز می   
وان یک دستور دینی از یک سو و برداشتن موانع از سر راه خود و رسـیدن بـه قـدرت از دیگـر سـو، در                پدر به عن  

  .دارندنوسان است، دو عامل قوي و محکم که او را از رها کردن نبرد باز می
در نبرد دوم، رستم چون در برخـورد  . در نبرد دوم اما، نحوة برخورد دو طرف با یکدیگر اندکی متفاوت است     

ایـن تغییـر   . بـردحمله مـی» اسفندیار سر «ماند، در اولین حملۀ خود، به دستور سیمرغ به          ناکام می » اسفندیار تن  «با
در تقابـل قـرار   » خیـر «با پاسـخ  » آري«در این الگو، پاسخ . شودتاکتیک موجب بهـم ریختن ساختار الگوي اول می  

  :دشوموجب پدید آمدن تراژدي می» ناسازي«گیرد و این  می

  
  )3(نمودار شماره 

ترین فرصـت کـار را بـه     تمام وجود به جنگ رستم آمده، به محض یافتن کوچک با   در نبرد دوم که اسفندیار    
ستیز «اینجا دیگر آن کسی که اول اقدام کند پیروز میدان خواهد بود، چرا که این برخورد  ! کندضرر خود یکسره می   

بینیم که رستم به محض دریافت پاسخ منفی از جانب اسفندیار کمان را میدر این قسمت . با یکدیگر است» ناسازها
  :نهدکند و تیر را در کمان میبه زه می

ــفندیار  ــیش اســ ــی پــ ــد همــ   نیایــ
 

ــار     ــه ک ــه ب ــه الب ــتم ک ــست رس   بدان
ــدآب رز   ــانش را داده بــ ــه پیکــ ــه زه کـــرد و     کــ ــزآکمـــان را بـ ــمان     ن تیرگـ ــوي آسـ ــرده سـ ــرخویش کـ ــر و زور     در کمــانهمــی رانــد تیــر گــز انــ        سـ ــش و فـــ ــدة دانـــ ــور       فزاینـــ ــاك دادار ه ــاي پ ــت ک ــی گف ــرا     هم ــرا هـــــم روان مـــ ــان مــرا         تـــــوان مـــ ــن پــاك ج ــی بینــی ای ــارزار     هم ــر بپیچانــــد از کــ ــی        همی جنگ و مـردي فـرو شـد همـی               کــه چنــدین بپــیچم کــه اســفندیار        مگــــر ســ ــد هم ــداد کوش ــه بی ــی ک ــو دان ــاه و تیــــر       ت ــدة مــ ــویی آفریننــ     ره ایـــن گنـــاهم مگیـــربـــه بـــاد افـــ    تــ

  1382 ـ 1375ب 

  :کندرستم در حال گفتگو با خداي خویش است که اسفندیار تیري به جانب او رها می

  که رستم همی دیـر شـد سـوي جنـگ      
 

  چو خود کامه جنگـی بدیـد آن درنـگ      
ــدگمان       نــشد ســـیر جانــت زتیـــر و کمـــان    ــگزي ب ــاي س ــت ک ــدو گف ــبی     ب ــان لهراســـ ــیر و پیکـــ ــون      دل شـــ ــی کنــ ــشتاسپی ببینــ ــر گــ     تیــ
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ــزد      یکــی تیــر بــر تــرگ رســتم بـــزد         چنـــان کـــز کمـــان ســـواران سـ
  1386 ـ 1383ب 

، خـود کـار را بـه فرجـام      تمام شودگیرد تا قبل از آن که کار از جانب اسفندیار       اینجاست که رستم شتاب می    
  :برساند، فرجامی تلخ و برخالف میل باطنی خود

ــود  ــران ســان کــه ســیمرغ فرمــوده ب   ب
 

ــتن گز ــد زود تهمـ ــان رانـ ــدر کمـ ــفندیار       ســیه شــد جهــان پــیش آن نامــدار        انـ ــشم اسـ ــر چـ ــر بـ ــزد تیـ ــی     بـ ــش و فرهــ ــد دانــ ــت      خــــم آورد بــــاالي ســــرو ســــهی    از او دور شــ ــانش زدسـ ــاچی کمـ ــاد چـ ــت       بیفتـ ــزدان پرس ــاه ی ــد سرش ــون ش ــیاه     زخــون لعــل شــد خــاك آوردگــاه        نگ ــش و یـــال اســـپ سـ     گرفتـــه بـ
  1391 ـ 1387ب 

نکتۀ اول که مطابق الگوي ماست حملۀ دو طرف بـه سـر   : شودیت در این ابیات مشاهده میدو نکتۀ حائز اهم 
در این الگـو که بر خـالف الگــوي   . »بزد تیر بر چشم اسفندیار«و » یکی تیر بر ترگ رستم بزد  «: طرف مقابل است  

ي الگوي مـا حـائز اهمیـت    است که برا» زود  «نکتۀ دوم، قید    . دهدقبلـی حمله سرها به سرها ست، تراژدي رخ می        
چرا که اگر رستم دیر بجبند، با تیر دوم اسفندیار که آن هم مطمئناً به طرف سر او پرتاب خواهد شد، از پاي              . است

  .او» چشم«اسفندیار بل به » ترگ«کند اما نه به دستی کرده و تیر دوم را رها میبنابراین او پیش. در خواهد آمد
است و آنچه اسفندیار را به رغم » نام و ننگ«کند فندیار مقاوم یا به عبارتی رویینه میآنچه رستم را در برابر اس

  :کند حمله به این آرمان واالستپذیر میرویین تنی آسیب

ــرزنم   ــین بـ ــر زمـ ــمان بـ ــد آسـ   بلنـ
 

ــنم   ــین ت ــه روی ــه گفتــی ک ــی ک ــو آن ــگ«بخـــوردم ننالیـــدم از     ت ــام و ننـ     بـــه یـــک تیـــر برگـــشتی از کـــارزار    ران بــــارة نامـــــدار بخفتــــی بــــ      مــن از شــست توهــشت تیــر خــدنگ     »نـ
  1395 ـ 1392ب  

هم .  و از این ناحیه را نداردرشود، چرا که اصالً انتظار دریافت چنین تیاسفندیار از این تیر نابهنگام مبهوت می
  : کهروستاین از 

  زمانی همی بود تا یافت هوش   بر خاك بنشست و بگشاد گوش 
  1398ب  

  .خوردآخرین صفحۀ تقدیر اسفندیار ورق میسان وبدین

  گیرينتیجه
هاي دوگانۀ لوي استروس و با تجزیه و تحلیل ساختار تقابل دو پهلـوان نامـدار روایـت       مطابق با الگوي تقابل   

-شـان مـی  گیري و گسترش داستان این دو تا رویارویی پایانیانگیزي در شکلهاي شگفتفردوسی، متوجه شباهت 
 که در واقع به قوت گرفتن این فرضیه که طرفداران اسـفندیار و برخـی از گزارنـدگان داسـتان او از             تحلیلی. شویم

. اند، تا حریف قابلی براي رستم باشـد ها را در مقابل رستم براي او دست و پا کرده       جمله فردوسی، بسیاري ویژگی   
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 و کـار ذهـن بـشر کـه همـواره در پـی       سـاز : اي که در مقدمه عنوان شداین موضوع همچنین تأییدي است بر نکته    
آفرینـد؛ و در  ساز و کاري که در مقابل پهلوانی، یلی می   . ها عمل کند  ها و شباهت  ساختاري است تا بر اساس تقابل     

از سوي دیگر و با گذر از عوامل بیرونی داستان به عوامل درونی . کندبرابر قدرت این یکی، دیگري را رویین تن می
رسیم که علل اصلی مرگ اسـفندیار  سفندیار و تجزیه و تحلیل تقابل میان آن دو، به این نتیجه می  آن یعنی رستم و ا    

شود، رنگ یعنی تمام تقصیراتی که عمدتاً به گشتاسب و وزیرش جاماسپ نسبت داده می. را باید در خود او جست 
هاي قدرت و تاج د، در برابر وسوسه   این پهلوان با سابقۀ درخشانی که دار      . شودباخته و متوجه شخص اسفندیار می     

دهد و بدون توجه به عواقب مقابله با یل سیستان، تنها بـا اتکـا بـه جـوانی و            و تخت مقاومت خود را از دست می       
تمام موانع این جاه طلبی، از نصایح مادر وپشوتن گرفتـه تـا خفـتن    . شودمغرور از رویین تنی خود، با او مواجه می    

اما گزارندگان و مخاطبان  . شودرزهاي رستم به دست خودِ اسفندیار از میان برداشته و لوث می           اند و نیز    شتر پیشرو 
گنـاهی او و مقـصر دانـستن     انـد سـعی در بـی      اي که به اسفندیار، این شاهزادة پهلوان، داشـته          داستان از روي عالقه   

ی و ملی دو چهرة کـامالً متفـاوت         دلیل نیست که چهرة گشتاسپ در روایات دین       بی. اندگشتاسپ و جاماسپ داشته   
. و حتی این تفاوت در روایت دقیقی و فردوسی نیز محسوس و مشهود است) 176، ص 1343کریستن سن، (است 

چینی و قدرت طلبی است، تـا آنجـا   در روایات دینی گشتاسپ شخصیتی کامالً مـوجه و عـاري از هر گونه دسیسه       
امـا در  .  چنین شخصیتی فرزند خود را به تیغ پهلوانی چـون رسـتم بـسپارد              تواند بپذیرد که  اي نمی که هیچ خواننده  

شود که حاضر اسـت پـدر خـود را در       اي پرورده می  روایات ملی از همان آغاز داستان شخصیت گشتاسب به گونه         
  .9دبرابر تورانیان تنها بگذارد تا کشته شود و فرزندش را براي بیمه کردن تاج و تخت خود به کام مرگ بفرست

هـاي علمـی جدیـد در بررسـی     در پایان ذکر این نکته ضروریست که الگوي تحلیل ساختاري و دیگـر روش     
توانـد بـسیار راهگـشا    هاي پنهان این گنجینۀ گسترده مـی      متون، به ویژه متون کهن پارسی، در فهم و واکاوي گوشه          

  .ان در پیگیري این موضوع موفق باشدامید است که این مقاله در تشویق پژوهندگان و به ویژه دانشجوی. باشد
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